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Denumirea măsurii – Sprijinirea tinerilor fermieri şi a fermelor mici   

CODUL Măsurii – M19/2B/1 

Tipul investiției  

□ INVESTIȚII 

□ SERVICII 

 SPRIJIN FORFETAR  

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

Măsură încurajează stabilirea tinerilor în teriorul GAL prin iniţierea de afaceri din domeniul 

agricol dar şi dezvoltarea micilor ferme existente pentru a le asigura sustenabilitatea. În 

teritoriul GAL Țara Oltului ocupaţia de bază în agricultură este creşterea bovinelor și 

ovinelor şi din generaţie în generaţie aceasta s-a transmis.În cadrul strategiei de dezvoltare 

a GAL Țara Oltului, prin această măsură fiind încurajaţi tinerii fermieri să preia exploataţiile 

agricole, să se stabilească în teritoriu  şi de asemenea să dezvolte ferme mici cu o 

dimensiune de la 4.000 la 7.999 SO. 

Măsura M19/2B/1 – Sprijinirea tinerilor fermieri şi a fermelor mici este necesară în cadrul 

strategiei de dezvoltare a GAL Țara Oltului, deoarece este necesară dotarea cu utilaje şi 

echipamente performante a exploataţiilor agricole, care ar fi punctul de plecare pentru 

creşterea competitivităţii în teritoriul GAL Țara Oltului. Agricultura are o importanţă 

deosebită în economia teritoriului GAL Țara Oltului. În ceea ce priveşte terenul agricol, 

având în vedere că zona noastră este o zonă preponderent montană, majoritatea 

suprafeţelor fiind păşuni şi pajişti. Dat fiind caracterul predominant rural şi montan al 

teritoriului nostru, majoritatea fermierilor deţin exploataţii agricole bazate pe creşterea 

animalelor, în special bovine si ovine, existând în teritoriul GAL Țara Oltului şi fermieri care 

deţin ferme cuprinse intre 30 -40 bovine și între 500 si 1500 ovine. Măsura se adresează 

fermierilor care au posibilitatea să transmită exploataţiile agricole copiilor şi nepoţilor, dar 

şi fermieri mici care deţin ferme de semi-subzistenţă . 

În ceea ce priveşte valoarea nerambursabilă distribuită pe Măsura  M19/2B/1 – Sprijinirea 

tinerilor fermieri şi a fermelor mici, aceasta nu este foarte mare deoarece avem câteva 

probleme în teritoriu GAL Țara Oltului în ceea ce priveşte proprietatea terenurilor, existând 

un număr foarte mare de fermieri care nu au rezolvat proprietatea terenurilor la cadastru şi 

o a doua problemă este cea legată de fiscalitate, deoarece mulţi fermieri au reticenţe în a 

se constitui ca persoane juridice. 



Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: 

i) Favorizarea competitivităţii agriculturii 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) Măsurii M19/2B/1: 

- Instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/ manageri ai unei exploataţii 

agricole 

- Creşterea numărului de fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca 

şefi/manageri de exploataţie 

- Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi 

conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igiena şi bunăstarea animalelor şi 

siguranţa la locul de muncă 

Măsura contribuie la Prioritatea 2-Creşterea viabilității fermelor şi a competitivității 

tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole 

inovatoare şi a gestionării durabile a pădurilor , prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie la Domeniile de intervenție: 2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a 

unor fermieri calificaţi corespunzător şi, în special, a reînoirii generaţiilor, care este 

domeniul de intervenţie principal şi 2A) Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor 

exploataţiilor agricole şi facilitarea restructurării şi modernizării exploataţiilor, în special în 

vederea creşterii participării pe piaţă şi a orientării spre piaţă, precum şi a diversificării 

activităţilor agricole care se referă la sprijinul pentru fermele mici. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: INOVARE, 

CLIMĂ ŞI MEDIU 

Obiective transversale: 

Inovare – Măsura va contribui la stimularea inovării în teritoriu prin atragerea în sectorul 

agricol a know-how-ului şi a resursei umane cu calificare revelantă pentru condiţiile actuale 

de pe piaţa muncii. Sprijinul acordat exploataţiilor agricole de mici dimensiuni va facilita 

accesul acestora pe piaţă şi adoptarea unor tehnici şi metode noi şi unor tehnologii 

inovatoare etc. 

Climă şi mediu – Măsura va include investiţii din categoria celor „prietenoase cu mediul”, 

fiind punctate suplimentar cele care au componentă de dezvoltare durabilă. Dezvoltarea 

exploataţiilor agricole va contribui la prevenirea abandonului terenurilor agricole prin 

sprijinirea tinerilor fermieri, inclusiv în vederea îndeplinirii statutului de fermieri activi, a 

cerinţelor privind eco-condiţionalitatea şi măsurilor de înverzire, conducând la o activitate 

agricolă sustenabilă. De asemenea, măsura promovează investiţiile pentru producerea şi 



utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea deşeurilor, a reziduurilor, precum şi a celor 

pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în agricultură. Sprijinul 

vizează, totodată, adaptarea fermelor mici la schimbările climatice şi reducerea 

vulnerabilităţii acestora prin adoptarea unor culturi rezistente la schimbări climatice şi 

minima intervenţie asupra solului, economisirea apei în agricultură, adoptarea de surse de 

încălzire bazate pe biomasă, reducerea emisiilor de amoniac prin investiţii în fermă. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M19/2B/1 – Sprijinirea tinerilor 

fermieri şi a fermelor mici este complementară cu Măsurile :  M19/3A/1) – Promovarea 

formelor asociative. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este simultan şi 

orientat spre îndeplinirea aceloraşi priorităţi şi obiective din strategie de dezvoltare locală. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Prin intermediul Măsurii  M19/2B/1 – „Sprijinirea tinerilor fermieri şi a fermelor mici” se 

generează plus de valoare în teritoriul GAL Țara Oltului prin faptul că li se oferă tinerilor 

fermieri şi deţinătorilor de ferme mici oportunitatea să gândească şi să găsescă posibilitatea 

de a desfăşura acţiuni de marketing pentru produse agro-alimentare produse în fermă în on-

line şi de asemenea să vândă în on-line produse respectând legislaţia sanitar-veterinară în 

vigoare. Măsura M19/2B/1 aduce plus valoare comunităților din teritoriul GAL Țara Oltului. 

- Acțiuni de promovare: elaborarea de materiale informative relevante structurilor 

asociative; site-uri de promovare, organizarea de evenimente de promovare (degustări, 

târguri, festivaluri promovare produse; schimburi de experiențe; elaborarea de suporturi de 

curs; crearea de marcă). 

3.Trimiteri la alte acte legislative  

Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul agricol prevăzută în Ghidul solicitantului 

pentru participarea la selecţia SDL și în PNDR 

Legislaţia europeană: Regulamentele (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 

807/2014, (UE) nr. 808/2014, (UE) nr. 1307/2013, Recomandarea 2003/361/CE. 

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

A. SPRIJIN PENTRU TINERII FERMIERI 

Beneficiari direcți: 

- tânărul fermier aşa cum este el definit în ART 2 din R(UE) nr.1305/2013, (UE) nr. 807/2014, 

(UE) nr. 808/2014, (UE) nr. 808/2014, (UE) nr. 1307/2013; 

- persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier, aşa cum este el definit în 

ART 2 din R(UE) nr.1305/2013, (UE) nr. 807/2014, (UE) nr. 808/2014, (UE) nr. 808/2014, (UE) 

nr. 1307/2013 se instalează şi exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce priveşte 

deciziile referitoare la gestionare, beneficii şi la riscurile financiare legate de exploataţie şi 

deţine cel puţin 50 % + 1 din acţiuni; 



Art.2(1)n-„tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul 

depunerii cererii, care deţine competenţele şi calificările profesionale adecvate şi care se 

stabileşte pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca şef al respectivei exploataţii. 

Beneficiari indirecți:  

- Comunităţile locale din teritoriul GAL Țara Oltului 

B. SPRIJIN PENTRU FIRMELE MICI  

 Beneficiari direcți:  

-Fermierii care au drept de proprietate şi/sau drept de folosinţă pentru o exploataţie 

agricolă care intră în categoria fermă mică conform definiţiei relevante cu excepţia 

persoanelor fizice neautorizate. 

Beneficiari indirecți:  

- Comunităţile locale din teritoriul GAL Țara Oltului. 

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor 

prevăzute în planul de afaceri. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile 

Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier/dezvoltarea fermelor 

mici în baza Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de 

lucru şi activităţile revelante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, 

indiferent de natura acestora. 

Acțiuni neeligibile 

Investiţii în cadrul exploataţiilor agricole care au beneficiat de sprijin în cadrul Măsurii 112 

si 141 în programarea 2007-2013 pentru instalare tineri fermieri. 

7. Condiții de eligibilitate 

A. SPRIJIN PENTRU TINERII FERMIERI 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor 

mici; 

- Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 şi 

50.000 S.O. (valoare producţie standard) integral pe teritoriul GAL Țara Oltului; 

- Solicitantul prezintă un plan de afaceri; 

- Solicitantul deţine competenţe şi aptitudini profesionale, îndeplinind cel puţin una dintre 

următoarele condiţii: studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie 

agrară; cunoştinţe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire 



sau angajamentul de a dobândi competenţele profesionale adecvate într-o perioadă de graţie 

de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului. În 

cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile şi 

suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Naţional de Implementare aferentă STP, exceptând 

cultura de căpşuni în sere si solarii. Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în 

termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. Solicitantul se 

angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data instalării. 

Alte angajamente -Înaintea solicitării celei de-a doua tranşe de plată, solicitantul face 

dovada creşterii performanţelor economice ale exploataţiei, prin comercializarea producţiei 

proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranşe de plată (cerinţa va fi 

verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri); În cazul în care 

exploataţia agricolă vizează creşterea animalelor, planul de afaceri va prevede în mod 

obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu 

(cerinţa va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri). 

B. SPRIJIN PENTRU FIRMELE MICI 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor 

mici; 

- Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 - 

7.999 S.O. (valoarea producţiei standard); 

- Exploataţia agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naţionale, cu cel 

puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului; 

- Solicitantul prezintă un plan de afaceri; 

- Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR 2014-2020; 

- O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei sub-

măsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că exploataţia nu poate fi transferată între doi sau 

mai mulţi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această sub-măsură; 

- În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile 

şi suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Naţional de Implementare aferentă STP, exceptând 

cultura de căpşuni în sere și solaria și pepinierele. 

- Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la 

data deciziei de acordare a sprijinului. 

Alte angajamente -Înaintea solicitării celei de-a doua tranşă de plată, solicitantul face 

dovada creşterii performanţelor economice ale exploataţiei, prin comercializarea producţiei 

proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranşe de plată (cerinţa va fi 

verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri). În cazul în care 

exploataţia agricolă vizează creşterea animalelor, planul de afaceri va prevede obligatoriu 

platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerinţa va fi 



verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri. 

8. Criterii de selecție 

A. SPRIJIN PENTRU TINERII FERMIERI 

- Nivelul de calificare în domeniul agricol; 

- Implementarea planului de afaceri în minim 2 ani de la semnarea Deciziei de finanţare; 

- Rase şi soiuri autohtone; 

- Ponderea sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic şi vegetal; 

- Crearea de locuri de muncă în teritoriu GAL Țara Oltului. 

B. SPRIJIN PENTRU FIRMELE MICI   

- Comasarea exploataţiilor având în vedere numărul exploataţiilor preluate integral; 

- Nivelul de calificare în domeniul agricol; 

- Implementarea planului de afaceri în minim 2 ani de la semnarea Deciziei de finanţare; 

- Rase şi soiuri autohtone; 

- Ponderea sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic şi vegetal; 

- Crearea de locuri de muncă în teritoriu GAL Țara Oltului. 

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui Criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului şi documentele pentru fiecare Măsură și va respecta prevederile art. 49 al Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună 

utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile SDL 

în materie de dezvoltare rurală a teritoriului. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului va fi de 100%. Valoarea alocată măsurii este de  190.000,00 eur  

220.000,00 eur și reprezintă   11,57 9,88 % din valoarea SDL (exceptând cheltuielile de 

funcţionare). 

A. SPRIJIN PENTRU TINERII FERMIERI 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani şi este de: 

50.000 de euro pentru exploataţiile între 30.000 S.O. şi 50.000 S.O. şi 40.000 de euro pentru 

exploataţiile între 8.000 S.O. şi 29.999 S.O. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se 

va acorda sub formă de primă în două tranşe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la 

semnarea deciziei de finanţare şi 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiţia 

implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăşi trei ani de la semnarea deciziei de 

finanţare. În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi 

recuperate proporţional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri, 

inclusiv ultima plată, cât şi verificarea finală nu vor depăşi 3 ani de la decizia de acordare a 



sprijinului. 

B. SPRIJIN PENTRU FIRMELE MICI 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum trei ani. Sprijinul 

public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o exploataţie agricolă.Sprijinul pentru 

dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranşe, astfel: 75% din 

cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare şi 25% din cuantumul sprijinului se va 

acorda cu condiţia implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăşi trei ani de la 

semnarea deciziei de finanţare. În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, 

sumele plătite, vor fi recuperate proporţional cu obiectivele nerealizate. Implementarea 

planului de afaceri inclusiv ultima plată cât şi verificarea finală nu vor depăşi 3 ani de la 

decizia de acordare a sprijinului. 

10. Indicatori de monitorizare 

- Număr de exploataţii agricole sprijinite:2; 

- Beneficiari sprijiniţi: 2; 

- Număr de locuri de muncă create: 4 

 


